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VII 

 

AANBEVOLEN VACCINATIES 

VOOR DE REIZIGER 
 

 

Het gaat om de volgende vaccinaties: 

 

1) Hepatitis A (of onder vorm van het gecombineerde vaccin A+B, indien aangewezen), 

2) Hepatitis B (of onder vorm van het gecombineerde vaccin A+B, indien aangewezen), 

3) Buiktyfus 

4) Meningokokkenmeningitis 

5) Europese tekenencefalitis (TBE) 

6) Japanse encefalitis 

7) Rabiës 

 

 

Zie voor een aantal van deze vaccinaties de algemene aanbevelingen van de Hoge 

Gezondheidsraad:  

www.health.belgium.be klik: Nl;  Zoekterm: 'vaccinatie' 

 

 

Het is nuttig om de toediening van deze vaccinaties eveneens in het internationale 

gele vaccinatieboekje te noteren. Op de binnenste pagina’s is hiervoor ruimte 

voorzien. Het is aan te raden om behalve de datum, de aard van het vaccin, de dosis en 

de identificatie van de arts, ook de fabrikant en het lotnummer van het vaccin te 

vermelden. 

 

N.B.: Het is bijzonder nuttig om een scan of enkele fotokopieën van het 'gele' 

vaccinatieboekje te maken zodat bij verlies (niet onfrequent) onmiddellijk een duplicaat 

kan afgeleverd worden in één van de officiële vaccinatiecentra. 

 

 

 

1. Hepatitis A 

 

www.health.belgium.be klik: Nl; Zoekterm: HGR 8815 = 'hepatitis a 

volwassenen' 

Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps 

CDC (http://www.cdc.gov/travel): 

 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-

to-travel/hepatitis-a 

Hepatitis A Vaccins: EPAXAL®, HAVRIX® , VAQTA®
 

Gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B: TWINRIX® 

 

Epidemiologie 

 

Deze virale hepatitis werd vroeger hepatitis infectiosa genoemd omwille van zijn 

besmettelijk en epidemisch karakter. De overdracht gebeurt via voedsel, drank of 

voorwerpen die op directe of indirecte wijze met stoelgang van besmette personen 

http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/
http://www.cdc.gov/travel
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besmet zijn (faeco-orale besmetting). De incubatietijd bedraagt 2 à 7 weken, gemiddeld 4 

weken. 

 

In landen met een lage hygiënische standaard wordt praktisch iedereen besmet tijdens 

de kinderjaren, waarbij de ziekte meestal zonder symptomen of erg mild verloopt. In de 

geïndustrialiseerde landen is de frequentie van de infectie zeer sterk afgenomen 

waardoor de kans voor jongere mensen om antistoffen te verwerven via een natuurlijke 

infectie drastisch is afgenomen en de meeste reizigers onbeschermd zijn, tenzij ze 

worden gevaccineerd. 

 

Wanneer men als volwassene besmet wordt (bijv. op reis) loopt men meer kans 

op hepatitis met uitgesproken symptomen (75-97%). 

 

Hoewel hepatitis A meestal een milde aandoening (zonder chronisch verloop en zonder 

laattijdige levensbedreigende gevolgen) blijft, ligt het probleem voor volwassenen vooral 

in de langdurige morbiditeit. De ziektefase zelf (gekenmerkt door onwel zijn, 

vermoeidheid, misselijkheid, geelzucht, enz.) duurt enkele weken en wordt meestal 

gevolgd door een min of meer lange, en soms uitgesproken postvirale asthenie. Af en toe 

(één keer op de 10) treedt een hepatitis op met verlengd en schommelend verloop (tot 6 

maanden). Fulminante hepatitis komt naar schatting voor in minder dan 1 geval op 1.000 

bij kinderen, maar de kans neemt sterk toe met de leeftijd (meer dan 20 gevallen per 

1.000 [= 2%] boven de leeftijd van 40 jaar). In geval van fulminante hepatitis is er een 

hoge kans (30%) op overlijden. 

 

Hepatitis A was voor de introductie van de vaccinatie in 1992 een frequente reden van 

onderbreking van een reis naar de (sub)tropen. Nu is de kans op besmetting gedaald tot 

12,5/100.000 reizigers per maand. Twee derde van import hepatitis A gevallen betreft 

mensen (en hun kinderen) met migratieachtergrond die hun familie gaan bezoeken in 

hun land van herkomst  (“VFR: visiting friends and relatives”), waarschijnlijk omdat zij 

soms vertrekken zonder gevaccineerd te zijn en omdat zij soms in minder hygiënische 

omstandigheden verblijven.  

 

 

Vaccinatie 

 

Indicaties 

 

 Vaccinatie tegen hepatitis A is absoluut aangeraden voor alle vatbare 

reizigers, ongeacht de reisduur (dus zelfs maar voor een zeer korte trip) naar 

Afrika (ook Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte), Latijns-Amerika, Azië 

(ook het Nabije Oosten).  

Zelfs in luxehotels is men niet gevrijwaard van het risico van hepatitis A: er zijn 

voorbeelden van groepen toeristen die besmet werden via een 

appelsienpersapparaat. Een enquête wees uit dat meer dan de helft van de reizigers 

binnen het jaar opnieuw naar een endemisch land wenst te vertrekken; in de 

bespreking van de noodzaak voor vaccinatie tegen hepatitis A mag men dus zeker 

niet nalaten de toekomstige reisintenties hierbij te betrekken. 

 Voor gebieden met intermediair risico voor hepatitis A (de Caraïben, Oost- en 

Zuid-Europa) is vaccinatie aangewezen indien de reis in twijfelachtige hygiënische 

omstandigheden verloopt. Hoewel het risico hier gemiddeld lager is, is het aantal 

reizigers naar deze gebieden zeer groot, zodat een substantieel aantal importgevallen 

van hepatitis A bij deze categorie reizigers te vinden is. Hepatitis A is bijvoorbeeld bij 

reizigers naar Zuid-Europa mogelijk naar aanleiding van het eten van rauwe vis of 

oesters. Frequente reizigers moeten dan ook stellig overwegen om geïmmuniseerd te 

zijn tegen hepatitis A. 
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Personen die ooit hepatitis A doormaakten zijn levenslang beschermd, en moeten dus 

niet gevaccineerd worden (aan te tonen met een bloedproef, hepatitis A IgG antistoffen). 

 

Personen die langer dan een jaar in de tropen verbleven, of die geboren zijn voor 

1960 hebben een reële kans om reeds hepatitis A te hebben doorgemaakt, dikwijls 

zonder symptomen. In deze gevallen is het aangewezen om, indien er nog voldoende tijd 

is, eerst de aanwezigheid van beschermende antistoffen na te kijken alvorens tot 

vaccinatie over te gaan. Hepatitis A IgG antistoffen, en niet IgM dienen hiervoor te 

worden opgespoord! 

 

 

GLOBAL DISTRIBUTION OF HEPATITIS A PREVALENCE 

http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps 

 

 
 

Reproduced, by permission, from: International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012. 

 

Vaccinatieschema 

 

a) Volwassenen: Havrix® of Vaqta® IM injectie van 1 ml 14-30 dagen vóór vertrek:   

Schema : 0-6m à 12m (liefst 12m).  

Het heeft geen zin om na de vaccinatie de aanmaak van antistoffen te controleren, 

omdat de hepatitis A-vaccins zeer immunogeen zijn (geven nagenoeg 100% 

seroconversie). Bij personen met verminderde immuniteit geeft men liefst de twee 

inspuitingen van het monovalent vaccin voor vertrek en is het wel aangewezen om de 

antistofaanmaak aan te tonen door een serologische test (zie Hoofdstuk XII). 

 

 

b) Voor kinderen tot en met de leeftijd van 15 of 17 jaar (afhankelijk van het 

gebruikte hepatitis A vaccin), volstaat een lagere dosis: een aangepast vaccin is 

beschikbaar voor de vaccinatie van kinderen van 1 tot en met 15 (Havrix jr®) of 17 
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jaar (Vaqta jr®), onafhankelijk van het lichaamsgewicht. IM injectie van 0,5 ml, liefst 

14-30 dagen vóór vertrek, Schema : 0-6m à 12m  (liefst 12m). 

 

Men kan ook kinderen jonger dan één jaar vaccineren (maar dit is echter zelden nodig). 

Als een eerste vaccindosis voor de leeftijd van één jaar wordt toegediend, zal de 

volledige vaccinatie tegen hepatitis A de toediening van twee bijkomende vaccindosissen 

na de leeftijd van één jaar vereisen (advies Hoge Gezondheidsraad, september 2003).  

 

 Lastminutereiziger: het is nooit te laat om (zelfs nog vlak) voor een reis met de 

vaccinatie te starten. Indien men nog op de luchthaven zelf gevaccineerd wordt voor 

het opstijgen van het vliegtuig, is men nog voor 80 à 90% beschermd indien men de 

eerste weken een hepatitis A-besmetting zou oplopen.  

 De duur van de bescherming is nu officieel minstens 25 jaar (na een volledige serie 

injecties: 2 x Havrix® of 3 x Twinrix®). Met de huidige kennis (Lancet 2003) vermoedt 

men trouwens dat een herhalingsvaccin niet meer aanbevolen zal worden, en men mag 

dus stellen dat de immuniteit na vaccinatie levenslang zal zijn.  

 Men hoeft nooit de vaccinatieserie opnieuw te starten, indien de vaccinatieserie niet 

volledig was - zelfs als er 5 à 6 jaar of zelfs langer tussen zit - de vaccinaties worden 

gewoon opgeteld. 

 

Contra-indicaties en voorzorgen 

 

De tolerantie van de vaccins is uitstekend. Het mag ook aan zwangere vrouwen gegeven 

worden (zeker vanaf het tweede trimester). Bovendien mag het vaccin samen met 

andere vaccins worden toegediend, aangezien het een gedood vaccin is.  

Raadpleeg de SKP’s (Samenvatting van de Kenmerken van het Product zie www.fagg-

afmps.be) voor verdere informatie. 

 

Gammaglobulinen (niet meer in België te bekomen) 

 

Gammaglobulinen hebben een bewezen doeltreffendheid van 85%, die echter beperkt 

blijft in de tijd (3 tot 6 maanden, afhankelijk van de dosis), tegenover een nagenoeg 

volledige en langdurige bescherming bij vaccinatie.  

De bescherming door gammaglobulinen treedt vrij snel in na de IM-toediening. Ze 

worden dus best toegediend enkele dagen vóór tot vlak vóór het vertrek.  

 

Nu veilige en doeltreffende vaccins tegen hepatitis A beschikbaar zijn, dienen 

gammaglobulinen bij reizigers als een verouderde vorm van immuunprotectie 

beschouwd te worden. In het buitenland, waar ze nog wel beschikbaar kunnen zijn, 

worden ze enkel gebruikt bij non-responders op de vaccinatie omwille van 

immuniteitsproblemen.  

 

Na injectie van één dosis van het hepatitis A-vaccin maakt meer dan 90% van de 

gevaccineerden na twee weken beschermende antistoffen aan. Omdat de incubatieduur 

van hepatitis A minimum twee weken bedraagt, zal men hoogstwaarschijnlijk een 

voldoende bescherming bekomen met het vaccin, zelfs wanneer de reiziger zich slechts 

enkele dagen voor het vertrek aanbiedt ('last-minute traveller').  

 

Gammaglobulinen zijn niet meer beschikbaar in België, en moeten dus uit het buitenland 

geïmporteerd worden. De enige mogelijke indicatie is bij personen met gestoorde 

immuniteit, waar de antistofproductie onzeker of niet aantoonbaar is. Gammaglobulinen 

mogen samen met alle dode vaccins gegeven worden, evenals met vaccinatie tegen gele 

koorts, oraal buiktyfusvaccin en oraal poliovaccin. Andere levende vaccins daarentegen 

moeten minstens 2 weken vóór de gammaglobulinen gegeven worden, ofwel 6 en liefst 

zelfs 12 weken erna. 

 

 

http://www.fagg-afmps.be/
http://www.fagg-afmps.be/
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2. Hepatitis B 

 

 

www.health.belgium.be klik: Nl; Zoektermen: 'kalender kinderen' 'hepatitis b 

volwassenen'; HGR 8809 resp. 8816  
Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps 

Kaart CDC (http://www.cdc.gov/travel): 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-

diseases-related-to-travel/ hepatitis-b 

 

Hepatitis B Vaccins: ENGERIX B ®, HBVAXPRO® 

Gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B: TWINRIX® 

NB Fendrix is een geadjuvanteerd hepatitis B-vaccin, uitsluitend voor patiënten met 

nierinsufficiëntie, vanaf de leeftijd van 15 jaar 

 

Epidemiologie en fysiopathologie 

 

Hepatitis B is een virale leverontsteking die vooral overgedragen wordt via besmet bloed 

en bloedproducten, of via seksueel contact. De incubatieduur bedraagt 6 weken tot 6 

maanden (gemiddeld 2-3 maanden). Ook perinatale overdracht van moeder op kind is 

een belangrijke transmissieroute. Daarnaast is er ook 'horizontale overdracht', zoals bij 

kinderen die in instellingen leven of kinderen in ontwikkelingslanden. Hier gebeurt de 

overdracht wellicht via kleine wonden, krabletsels of beten. Wellicht bevat het speeksel 

van sommige virusdragers voldoende infectieuze partikels. Ook overdracht van 

adoptiekinderen die drager zijn naar leden van het opvangende gezin wordt via 

horizontale transmissie verklaard. 

 

De meeste gevallen van hepatitis B-infectie verlopen asymptomatisch (schattingen 

variëren van 50 tot 90%). Een symptomatische infectie met hepatitis B betekent meestal 

een belangrijke morbiditeit (met werkverzuim gedurende meerdere maanden). De kans 

op een fulminant verloop van de hepatitis wordt geschat op 1/100 tot 1/1.000, met een 

overlijdenskans van meer dan 1 op de 3. 

 

Indien men de infectie op volwassen leeftijd doormaakt, is er een kans van ongeveer 1 

op de 10 dat men chronisch drager blijft. Bij verticale overdracht tussen moeder en kind, 

bedraagt de kans om chronisch drager te blijven meer dan 85%. 

 

Het meest verraderlijke aspect van deze infectieziekte is echter de kans op het ontstaan 

van een chronisch agressieve hepatitis bij de chronische dragers van het virus, en wordt 

geschat op 3% van alle infecties. Chronische hepatitis leidt in een grote meerderheid van 

de gevallen na verloop van jaren tot levercirrose en primair levercelcarcinoom. 

 

De overgrote meerderheid van de meer dan 400 miljoen chronische dragers van het 

hepatitis B-virus leeft in de derdewereldlanden (zie kaart), met een risico van 25% voor 

de evolutie naar cirrose en levercarcinoom. Wereldwijd is het hepatitis B-virus derhalve 

een belangrijke oorzaak van levercirrose en primair levercelcarcinoom (meer dan 

300.000 gevallen van leverkanker per jaar). De WGO stelt hepatitis B op de negende 

plaats onder de voornaamste redenen van overlijden in de wereld. Men schat dat 

hepatitis B jaarlijks meer dan 1 miljoen mensenlevens eist. In Italië, een land met een 

matige endemie voor hepatitis B, schatte men (vóór het tijdperk van de systematische 

vaccinatie) het aantal nieuwe gevallen per jaar op 300.000, en er zijn waarschijnlijk 

9.000 doden per jaar door cirrose en primair levercelcarcinoma t.g.v. hepatitis B-

besmetting. Een studie in Vlaanderen in het begin van de jaren 90 leert dat ongeveer 7% 

van de bevolking in contact geweest is met het virus, en dat 7 per 1.000 inwoners drager 

zijn van het virus.  

http://www.health.belgium.be/
http://www.cdc.gov/travel


VII - 6 

 

  

 

HEPATITIS B 

http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps 

 
 

Reproduced, by permission, from: International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012 

 

 

Vaccinatie 

 

Indicaties 

 

Besmetting met het hepatitis B-virus (HBV) is in grote delen van de wereld een 

belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Gemiddeld wordt het risico voor de 

reiziger geschat in de ordegrootte van 4/100.000 per maand. Het risico voor besmetting 

tijdens een verblijf in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of de vroegere Sovjetlanden kan 

echter - variërend in functie van mogelijk risicogedrag - beduidend toenemen.  

 

Vaccinatie voor hepatitis B bij de reiziger is aangewezen in functie van het risico: 

 Ten gevolge van risicogedrag zoals onbeschermd seksueel contact, tatoeages, 

piercing 

 

 Door (para) medische interventies (waaronder o.a. accupunctuur en 

tandheelkunde) waarbij mogelijk materiaal gebruikt wordt dat niet voldoende 

gesteriliseerd is, of - gelukkig heel zeldzaam - bloedproducten worden toegediend die 

niet gescreend werden voor virussen zoals hiv en HBV. Mensen die langdurig reizen of 

frequent reizen of risicovolle sporten beoefenen, hebben meer kans op lokale 

medische verzorging en worden best gevaccineerd. 

 

 Bij nauwe sociale contacten met de lokale bevolking of bij verzorging van 

adoptiekinderen, weeskinderen of straatkinderen (besmetting via direct of 

indirect contact met mondslijmvlies, oogbindvlies en huidwondjes). 
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 Mensen met migratieachtergrond en hun kinderen die naar hun land van herkomst 

reizen ('VFR travellers' visiting friends and relatives). 

 

 Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers die om beroepsredenen 

herhaaldelijk of langdurig verblijven in streken waar hepatitis B sterk verspreid is, de 

nodige informatie over hepatitis B-infectie te verschaffen, en de mogelijkheid te 

bieden om zich te laten vaccineren (Belgisch Staatsblad van 10/02/1988). Alle 

medisch personeel en andere gezondheidswerkers dienen gevaccineerd te zijn 

(en dit hangt niet af van het feit of men op reis gaat of niet). Het Fonds voor 

Beroepsziekten biedt voor deze risicogroep trouwens het gecombineerde HA- & HB-

vaccin aan in plaats van het monovalente HB-vaccin. 

 

 Vaccinatie is ten stelligste aangeraden voor kinderen die in ontwikkelingslanden 

gaan wonen, met geregeld contact met lokale kinderen. Hier bestaat een reëel risico 

voor horizontale overdracht. Hetzelfde geldt voor kinderen van migranten uit landen 

met een hoog aantal virusdragers, wanneer ze hun vakanties in hun moederland 

doorbrengen. In principe worden alle kinderen en adolescenten sinds 1999 

gevaccineerd. 

 

Voor al de genoemde risicogroepen kan het argument van de kostprijs niet opwegen 

tegen het voordeel van gevaccineerd en beschermd te zijn. 

 

Vaccinatieschema 

 

a) Volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 16 jaar: twee schema’s worden 

voorgesteld: 

 

 Het klassieke basisschema bestaat uit drie injecties IM toegediend op 0-1- 4 à 6 

maanden. Dit schema is te verkiezen indien men voldoende tijd heeft voor vertrek 

(minstens 6 maanden) of indien het verkrijgen van doeltreffende immuniteit niet 

dringend is. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de 

minimumintervallen respecteren: voor een 0, 1, 4 à 6 maanden schema betekent dit 

een minimum van 4 weken tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 8 weken 

na dosis 2, en minstens 16 weken na dosis 1 (HGR 2009). Bij volwassenen wordt, 1-3 

maanden na de volledige vaccinatieserie een antistofcontrole aangeraden; bij personen 

met een normale immuniteit betekent de aanwezigheid van (minstens 10 IE/ml) 

antistoffen een levenslange bescherming tegen symptomatische vormen van de 

ziekte en chronisch dragerschap; dit wordt bekomen in meer dan 90-95% met 1 

vaccinatieserie (minder hoog % bij personen met verminderde immuniteit, personen 

boven de 40 jaar, en/of obese personen en/of rokers), bij kinderen ligt dit nog hoger. 

Er blijft levenslang een lymfocytgebonden immunologisch geheugen, zelfs indien de 

antistoffen niet meer meetbaar aanwezig zijn. Het vaccin mag samen met om het 

even welk ander vaccin toegediend worden. Indien er tevens indicatie is voor 

hepatitis A-vaccinatie kan het gecombineerde vaccin Twinrix® gebruikt worden. Dit 

wordt toegediend volgens eenzelfde schema. 

 

 Snel schema : vier injecties IM: 0-1m-2m- 1 jaar. Dit schema is te verkiezen indien 

men weinig tijd heeft voor het vertrek, daar men reeds een doeltreffende immuniteit 

bekomt na de derde dosis (dus reeds na twee maanden). In geval van risico voor 

hepatitis B op reis dienen vóór vertrek toch minstens drie doses te worden 

toegediend, opdat een bevredigend immunologisch antwoord aanwezig zou zijn. 

Recente studies wezen overigens uit dat men het interval tussen de drie injecties 

eventueel kan verkorten tot 14 dagen en desnoods zelfs tot één week (bv. 0-7-21 = 
supersnel schema) bij gebrek aan tijd wanneer de noodzaak om over 

beschermende immuniteit te beschikken dwingend is. Men mag in al deze situaties 
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niet vergeten om na één jaar een herhalingsinenting toe te dienen, dit om de 

levenslange bescherming te kunnen garanderen. 

 

N.B.: Het gebeurt geregeld dat patiënten vergeten om de volledige 

vaccinatieserie af te werken. In dat geval geldt, zowel voor hepatitis B als voor 

hepatitis A, dat 'elke vaccinatie-injectie telt'. Dat betekent dat wanneer er een 

aanzienlijke vertraging is (zelfs meerdere jaren), men het schema niet opnieuw 

van nul moet beginnen; de volgende injecties worden gewoon uitgevoerd 

volgens het schema, met name zoals op het moment dat het schema 

onderbroken werd. 

 

b) Voor kinderen tot en met 15 jaar is een pediatrische vorm beschikbaar, ongeacht 

het lichaamsgewicht. Het bevat de helft van de dosis voor de volwassene. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar Hoofdstuk XI 'Met kinderen en zuigelingen op reis'. Ook 

van het gecombineerde vaccin tegen hepatitis A en B bestaat een pediatrische vorm (zie 

hepatitis A). In praktijk wordt bij jonge kinderen in België het hepatitis B vaccin 

toegediend in het basisvaccinatieschema in combinatie met polio, difterie, tetanus, H 

influenza B, kinkhoest. 

 

c) Voor personen die in de tropen gaan wonen en werken, is het absoluut aangeraden om 

de vaccinatie te starten, zelfs al kan de volledige serie niet vóór vertrek afgewerkt 

worden. Van Engerix B® is bekend uit stabiliteitsstudies dat de resterende spuitampullen 

tijdens de vliegtuigreis in de handbagage meegenomen mogen worden, en bij aankomst 

op de definitieve bestemming in een koelkast opgeborgen mogen worden (nooit 

invriezen). Aangezien het vaccin reeds in een injectiespuit met naald verpakt zit, is een 

veilige toediening, ook in de (sub)tropen, mogelijk. 

 

N.B. Af en toe zijn er non-responders, dit wil zeggen dat men geen of geen 

noemenswaardige titer (lager dan 10 IU/ml) heeft na een volledige vaccinatieserie van 

drie injecties. Men zal dan volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad een 

hervaccinatieschema aanbieden, hetzij door een volledig nieuw schema te starten (bv. 0, 

1, 6 maand), hetzij met een schema van twee gelijktijdig toegediende dosissen (één in de 

linker en één in de rechter M. deltoideus), 2 maanden later gevolgd door de toediening van 

opnieuw twee dosissen (in linker en rechter M. deltoideus). Na hervaccinatieschemata 

wordt na 1-3 maanden een serologische antistoffencontrole (anti-HBs) uitgevoerd. 

 

 

Tegenaanwijzingen en voorzorgen 

 

Het huidige hepatitis B-vaccin is zeer doeltreffend, en 100% veilig. Bij volwassenen wordt 

er een immunologisch antwoord bekomen bij 90-95% van de gevaccineerden, bij 

kinderen ligt dit nog hoger. Het vaccin mag samen met om het even welk ander vaccin 

toegediend worden.  

Het mag ook aan zwangere vrouwen gegeven worden (zeker vanaf het tweede 

trimester). 

Er is geen causale relatie met multiple sclerose.  

 

Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken 

van het Product, zie www.fagg-afmps.be). 

 

Combinatievaccin hepatitis A+ hepatitis B: 

 

Twinrix®: een gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en B, is beschikbaar onder twee 

vormen: 

 Twinrix® Adult vanaf de leeftijd van 16 jaar: het bevat 720 ELISA-eenheden hepatitis 

A-antigeen en 20 µg hepatitis B-antigeen per dosis (1 ml). 
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 Twinrix® Paediatric voor kinderen vanaf 1 jaar tot en met 15 jaar, onafhankelijk van 

het lichaamsgewicht: het bevat 360 ELISA-eenheden hepatitis A-antigeen en 10 µg 

hepatitis B-antigeen per dosis (0,5 ml). 

 

De indicatie voor dit combinatievaccin is om te beginnen de som van de indicaties voor 

beide vaccins afzonderlijk. In de praktijk blijkt dat er zeer frequent een gecombineerde 

indicatie aanwezig is. Het voordeel van deze combinatie ligt in het gebruiksgemak (drie 

prikken i.p.v. vijf) en het prijsvoordeel. 

 

Het vaccinatieschema bestaat uit drie injecties van 1 ml op 0, 1 en 6 maanden. Men 

is pas na twee doses Twinrix® beschermd tegen hepatitis A (bevat slechts de helft van het 

hepatitis A antigen vergeleken met het monovalent hepatitis A vaccin). Volledige en 

langdurige immuniteit wordt bekomen na drie toedieningen. 

Er bestaat ook een versneld schema met vier injecties: dag 0, 7, 21 en een booster 

na 1 jaar; of drie injecties  met Twinrix®  en een extra dosis van het monovalente 

hepatitis B-vaccin op dag 7 of 21. 

 

Personen jonger dan 40 jaar hebben hierdoor immuniteit tegenover hepatitis B in 82% 

na 1 maand en in > 95% na 3 maanden.  

 

 

3. Buiktyfus 

 

 

Epidemiologie en fysiopathologie 

 

Buiktyfus is een bacteriële infectie, verwekt door Salmonella typhi. Transmissie gebeurt 

door inname van besmet voedsel of water. Kiemdragers spelen hierbij een grote rol: na 

een infectie kan men lang kiemdrager blijven en salmonella’s excreteren via de faeces (of 

soms de urine). Omwille van de goede hygiënische voorzieningen en de controle op de 

bereiding van de levensmiddelen is buiktyfus in de geïndustrialiseerde landen zeldzaam 

geworden. De meeste gevallen worden door toerisme ingevoerd. 

De frequentie van buiktyfus op reis in de (sub)tropen hangt sterk af van de regio en en is 

vooral hoog in het Indisch subcontinent (17 tot 33 per 100 000 reizigers). In andere 

regio’s is het risico veel lager. Personen die in primitieve omstandigheden reizen lopen 

uiteraard veel meer risico. 

 

Preventie 

 

1) Preventie bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde hygiënische maatregelen zoals vermeld 

bij de preventie van reizigersdiarree, namelijk 'boil it, cook it, peel it or forget it'. 

 

2) Vaccinatie is mogelijk, maar vermindert geenszins het belang van de algemene 

preventieve maatregelen. De bescherming is bovendien niet volledig (men is globaal 

gesproken twee keer op de drie beschermd), en het effect ervan kan worden 

tenietgedaan bij een massieve infecterende dosis. 

Het is moeilijk om uit te maken of de reiziger die niet gevaccineerd is, maar die de 

algemene preventieve hygiënische maatregelen in acht neemt, minder goed beschermd 

is dan de reiziger die gevaccineerd is, maar in primitieve omstandigheden reist zonder 

inachtneming van preventieve maatregelen. 

 

3) Op dit ogenblik beschikken we over twee soorten vaccins: 

 

 De injecteerbare vaccins (Typherix® en Typhim Vi®) op basis van gezuiverd capsulair 

antigeen. 

 Het levend, verzwakte vaccin (Vivotif®) dat peroraal wordt ingenomen. 
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De doeltreffendheid en werkingsduur is voor de beide vaccins ongeveer dezelfde 

(ongeveer 60-70% gedurende 3 jaar). 

 

Het vroegere mengvaccin 'TABC' (suspensie van gedode Salmonella typhi en eveneens 

Salmonella paratyphi ABC) is niet meer op de markt. Het gaf zeer frequent aanleiding tot 

uitgesproken lokale en algemene nevenwerkingen (koorts), vooral na veelvuldige 

rappels. Het vaccin verstrekte daarenboven geen noemenswaardige bescherming tegen 

paratyfus ABC. 

 

Indicaties voor vaccinatie 

 

Vaccinatie tegen buiktyfus is  

 Vooral aangeraden voor reizen langer dan drie weken naar het Indisch 

subcontinent 

• Kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiënische 

omstandigheden in tropische of subtropische landen of voor mensen met een 

migratieachtergrond en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst op 

bezoek bij familie of vrienden (VFR). 

 

N.B.: mensen met a- of hypochlorhydrie (gastrectomie, gastritis, behandeling met 

antacida en/of maagzuursecretieremmers) lopen meer risico op buiktyfus; 

Na het doormaken van buiktyfus is men wellicht niet levenslang immuun, zoals men 

vroeger wel dacht: een rappel na drie jaar is ook hier aan te raden. 

 

De injecteerbare vaccins TYPHERIX® en TYPHIM Vi® 

 

1) Eigenschappen: ze worden vervaardigd op basis van gezuiverd capsulair antigeen. 

 

2) Toediening: 

a) Volwassenen en kinderen > 5 jaar: één enkele injectie IM of SC van 0,5 ml. 

b) Kinderen 2-5 jaar: de beslissing tot vaccinatie zal afhangen van het risico voor het 

kind, in functie van de epidemiologische context. 

c) De vaccinatie van kinderen < 2 jaar wordt niet aanbevolen, omdat de immunitaire 

respons vóór deze leeftijd zeer laag is (dit is het geval voor alle vaccins op basis van 

capsulaire polysacchariden). Bovendien is buiktyfus uitzonderlijk onder de leeftijd van 

twee jaar.  

 

3) Tegenaanwijzingen: intercurrerende febriele aandoeningen of acute infectie, 

overgevoeligheid aan één van de componenten van het vaccin. Immuundeficiëntie is 

geen tegenaanwijzing. 

 

4) Nevenwerkingen: er zijn geen belangrijke nevenwerkingen. Lichte lokale pijn komt 

dikwijls voor binnen de 24 uur na de injectie, roodheid en lokale induratie zijn mogelijk. 

Lichte en tijdelijke koorts komt voor in 1 tot 5% van de gevallen. 

 

5) Zwangerschap: het vaccin is in principe veilig tijdens de zwangerschap. Het mag dus 

aan zwangere vrouwen gegeven worden (zeker vanaf het tweede trimester). 

 

6) Doeltreffendheid: de doeltreffendheid en werkingsduur zijn ongeveer identiek aan 

deze van het orale vaccin (rappel om de drie jaar), met dit onderscheid dat de 

gerapporteerde cijfers relatief constant zijn, en schommelen tussen de 65 en 75% voor 

de eerste 24 maanden (Cochrane 2014). ‘Surveillance' studies toonden een zeer hoge 

graad van bescherming (1) in het Franse leger (1997), bijna 100% (2) in de USA (2012) 

84%. 

Na drie jaar daalt de beschermingsgraad tot rond de 50% (volgens de enkele schaarse 

studies). 
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Een probleem is dat geen van deze vaccins systematisch op hun doeltreffendheid werden 

uitgetest bij reizigers, doch enkel bij semi-immune populaties die wonen in gebieden 

waar buiktyfus in meerdere of in mindere mate endemisch is. Extrapolatie van de 

resultaten naar de situatie van de reiziger die nooit eerder met buiktyfus besmet werd, is 

niet eenvoudig.  

 

 

Het perorale vaccin VIVOTIF® 

 

1) Eigenschappen: het bevat levende kiemen van de verzwakte Salmonella typhi-stam 

Ty 21a. Deze stam heeft zijn pathogeniciteit verloren door een irreversibele wijziging van 

de celwandbiosynthese, zonder daarom zijn immunogeniciteit te verliezen. 

 

2) Toediening: 

 

a) Volwassenen: een verpakking bevat drie maagzuurbestendige capsules. Men neemt 

één capsule om de 48 uur (bv. maandag - woensdag - vrijdag). De capsules mogen niet 

geopend worden en dienen - nuchter - één uur vóór de maaltijd te worden ingenomen, 

met een koude of lauwe vloeistof (water, melk). Het vaccin moet in de koelkast bewaard 

worden. Het niet respecteren van deze richtlijnen vermindert de doeltreffendheid van de 

vaccinatie (enerzijds leert een studie dat een derde van de patiënten fouten maakt 

tegenover de gebruiksaanwijzing, maar een andere studie leert dat, mits goede uitleg 

door de voorschrijvende arts, er weinig fouten gemaakt worden).  

 

b) Kinderen: de doeltreffendheid en onschadelijkheid werden tot nu toe niet bewezen bij 

kinderen < 5 jaar.  

 

3) Interacties en tegenaanwijzingen: ernstige maagdarmklachten, inflammatoire 

darmziekten, acute febriele aandoeningen, immuundepressie, zwangerschap, kinderen 

onder de 5 jaar (zie ook Hoofdstuk XI). Vivotif® mag niet samen met proguanil 

(Malarone®) of antibiotica worden ingenomen (liefst één week vóór tot één week na). Het 

mag worden ingenomen samen met chloroquine en mefloquine (volgens de WGO pas 72 

uur na de laatste inname van mefloquine). 

 

4) Nevenwerkingen: er zijn geen significante nevenwerkingen tenzij soms lichte 

maagdarmklachten.  

 

5) Zwangerschap: vermits de onschadelijkheid van het vaccin tijdens de zwangerschap 

niet werd bewezen, en vermits levende, verzwakte vaccins in het algemeen dienen 

vermeden te worden tijdens de zwangerschap, zal Vivotif® niet toegediend worden aan 

zwangere vrouwen. 

 

6) Doeltreffendheid: de bescherming treedt in twee weken na de inname van de 

laatste capsule en duurt minstens drie jaar. Het vaccin geeft gemiddeld 67% 

bescherming, maar met vrij grote variatie van de gerapporteerde cijfers (43 tot 91%), 

wat de exacte beschermingsgraad bij reizigers erg onzeker maakt. Een berekening van 

de doeltreffendheid van Vivotif® bij Oostenrijkse reizigers leverde een bescherming van 

slechts 46% op. Bij personen die ondanks vaccinatie toch buiktyfus opliepen, verliep de 

ziekte wel op mildere wijze. 

 

Een probleem is dat geen van deze vaccins werd uitgetest bij reizigers, doch enkel bij 

semi-immune populaties, die wonen in gebieden waar buiktyfus in meerdere of in 

mindere mate endemisch is en waar de autochtone bevolking reeds een voorafgaande 

immunisatie heeft ondergaan door natuurlijke blootstelling. Extrapolatie van de 

resultaten naar de situatie van de reiziger die nooit eerder met buiktyfus besmet werd, is 

niet eenvoudig.  
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7) Conclusie: het voordeel van dit vaccin berust op het feit dat het peroraal kan 

toegediend worden. Het feit dat het niet mag gecombineerd worden met om het even 

welk ander vaccin, met malariamiddelen of antibiotica is dan weer een nadeel, vooral 

voor de lastminutereiziger. 

 

Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken 

van het Product, zie www.fagg-afmps.be). 
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4. Meningokokkenmeningitis 

 

 

Laatst bijgewerkte versie – zie: 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nmeningo.pdf 

 

Epidemiologie en fysiopathologie 

 

Van de drie belangrijkste verwekkers van meningokokkenmeningitis (“serogroepen” A, B 

& C) komt meningokok A vooral in Afrika voor, en meningokok B op het noordelijk 

halfrond (en in veel mindere mate C sinds het veralgemeend gebruik van het 

geconjugeerd monovalent meningokokken-C-vaccin bij kleine kinderen). 

 

Meningitis door meningokokken van groep A is hyperendemisch in de zogenaamde 

'meningitisgordel', 21 landen in een 600 km brede semi-woestijn zone (Sahel) in sub-

Saharisch Afrika, zich uitstrekkend van Mauretanië, Gambia en Senegal tot West-

Ethiopië. 

 
Zie kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps  

of CDC (http://www.cdc.gov/travel):  

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-

to-travel/meningococcal-disease 

 

Het optreden van meningokokkenmeningitisepidemieën is seizoensgebonden, 

beginnend tijdens de koelere droge maanden van eind december en eindigend bij het 

begin van het regenseizoen in juni - uitzonderlijk tot begin juli (samengevat: de eerste 

zes maanden van het jaar).  

De oorzaak van deze epidemieën die enkel de lokale bevolking treft is niet duidelijk: de 

droge stoffige lucht is irriterend voor de slijmvliezen, door de koelere temperaturen ‘s 

nachts leeft de lokale bevolking ook dichter opeengepakt (overcrowding), wat het 

optreden van epidemieën zou kunnen bevorderen.  

In het verleden werden epidemieën gesignaleerd in verschillende andere naburige 

Afrikaanse landen, zich soms uitspreidend tot omschreven gebieden in Angola, Burundi, 

Congo, Oeganda, Kenia en Tanzania, Malawi en Mozambique. 

In de voorbije 25 jaar werden ook epidemieën gesignaleerd in Saoedi-Arabië (bij de Mekka-

pelgrims) en een aantal andere Aziatische landen (zoals in bepaalde oude wijken van New 

Delhi) maar de laatste jaren zijn deze niet meer opgetreden, onder andere door de 

verplichte vaccinatie van de Mekka-pelgrims. 
 

Meningokokken groep W135 wordt ook regelmatig in West-Afrika aangetroffen..  

Onbehandeld gaat een invasieve meningokokkeninfectie met een hoge mortaliteit 

gepaard (meer dan 50%), maar zelfs met behandeling sterft minstens 10% binnen de 48 

uur na het beginnen van de symptomen. Tien tot 20% van degenen die overleven, heeft 

ernstige neurologische sequellen. 

 

Vaccinatie 

 

Indicaties 

 

1) Vaccinatie is aangewezen voor reizigers die tijdens de meningitisperiode (van eind 

december tot eind juni) in de landen van de sub-Saharische meningitisgordel 

rondreizen, en er in nauw contact komen met de plaatselijke bevolking (o.a. reizen met 

openbaar vervoer, overnachten in lokale guesthouses of in de dorpen, medisch werk, werk 

met straatkinderen, migranten die naar hun land van herkomst reizen en daar bij familie 

zullen logeren), of er gedurende meer dan vier weken verblijven.  

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/meningococcal-disease
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/meningococcal-disease
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2) Vaccinatie met het vierwaardige ACWY-vaccin is verplicht voor de bedevaarders 

naar Mekka (Hajj en Umrah), vanaf de leeftijd van twee jaar. Het moet tien dagen voor 

de reis worden toegediend, en het blijft wettelijk drie jaar geldig (verplicht vierwaardig 

vaccin).  

 

3) Tijdens een kort verblijf in een gebied waarop dat ogenblik een epidemie gesignaleerd 

wordt, loopt de gewone reiziger in feite geen echt risico (niet meer dan thuis, tenzij 

mogelijk bij nauw contact met de bevolking). De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

stelt dat hier vaccinatie moet overwogen worden, desgewenst kunnen deze reizigers dan 

ook gevaccineerd worden. 

 

4) Personen met een anatomische of functionele asplenie (sikkelcelanemie) of bij 

wie een splenectomie werd uitgevoerd moeten gevaccineerd worden, ook al verblijven ze 

slechts kortstondig in één van de risicolanden. 

 

5) Chemoprofylaxe voor meningokokkenmeningitis heeft in de reizigersgeneeskunde 

geen plaats. 

 

Vaccinatieschema 

 

Op dit ogenblik gebruiken we in België voor reizigers uitsluitend geconjugeerde 

polysaccharide vaccins die simultaan werkzaam zijn tegen de vier serogroepen A, C, Y en 

W135: 

Menveo® en Nimenrix® zijn beiden een vierwaardig meningokokkenvaccin op basis van 

“geconjugeerd polysaccharide” (de suikermoleculen van het kapsel van de bacterie zijn 

gekoppeld aan een eiwit).  

Een eenmalige intramusculaire injectie (0,5 ml) volstaat. Bescherming treedt in vanaf de 

tiende dag. 

Nimenrix® wordt toegediend vanaf de leeftijd van één jaar, Menveo® vanaf de leeftijd van 

twee jaar.  

Het is nog niet gekend na hoeveel jaar een rappelinenting moet worden gegeven 

(momenteel raadt men in de VS aan na vijf jaar, na drie jaar voor kinderen die hun eerste 

vaccinatie voor de leeftijd van zeven jaar kregen).  

 

N.B.: Mencevax®A-C-Y-W135 (prijs: 33 euro), een vierwaardig meningokokkenvaccin op 

basis van gezuiverd “capsulair polysaccharide” (de suikermoleculen van het kapsel van de 

bacterie) is sinds medio 2013 niet meer verkrijgbaar op de Belgische markt 

 

 

Sinds 2001 zijn er verschillende monovalente geconjugeerde meningokokken C-vaccins 

(Meningitec®, Menjugate®, Neisvac-C®) beschikbaar op de Belgische markt (zie 

Hoofdstuk XI 'Met kinderen en zuigelingen op reis'). Aangezien het alleen beschermt 

tegen de serogroep C en niet tegen de serogroep A noch W135, speelt dit vaccin in de 

reizigersgeneeskunde geen rol.  

 

Een vaccin tegen meningitis B (de voornaamste verwekker van meningokokkenmeningitis 

in de geïndustrialiseerde landen sinds de introductie van het vaccin tegen meningitis C) 

Bexsero® wordt in sommige geïndustrialiseerde landen al gebruikt. In België is het (nog?) 

niet in gebruik, mede omdat de werkzaamheid tegen de serotypen die in België 

voorkomen, niet bewezen is. 

 

Contra-indicaties 

 

 Ernstige acute febriele aandoeningen. Een lichte febriele aandoening daarentegen is 

geen tegenindicatie. 

 Overgevoeligheid voor fenol (bewaarmiddel alleen aanwezig in de multidosisflacons).  
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 Zwangere vrouwen: in geval van reëel risico op infectie mag men vaccineren. 

 

Nevenwerkingen 

 

Wat lokale reactie is mogelijk, zelden systemische reacties (koorts in de 24 uur volgend 

op de vaccinatie). De nevenwerkingen zijn steeds goedaardig en kortdurend. 

 

Voor volledige informatie wordt verwezen naar de SKP (Samenvatting van de Kenmerken 

van het Product, zie www.fagg-afmps.be). 
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/pg/images/kaart%20meningo

%202011%20kleur%20def.jpg  

 

MENINGITIS 

Kaart WHO http://www.who.int/ith/en/  Disease Distribution Maps 

 

 
 

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/pg/images/kaart%20meningo%202011%20kleur%20def.jpg
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/MedServ/pg/images/kaart%20meningo%202011%20kleur%20def.jpg
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5. TBE = Europese tick-borne encephalitis of FSME = Frühsommer Meningo-

Enzephalitis 

 

 

Laatst bijgewerkte versie – zie: 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nteken.pdf 

 

Algemeen 

 

 Het betreft een virale meningo-encefalitis overgebracht door teken. De ziekte is 

endemisch in de landelijke bosrijke streken van meerdere landen van Centraal-

Europa, de zogenaamde 'TBE-gordel' (Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, 

Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, ex-Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, enz.), 

maar er zijn ook haarden in Zweden, Denemarken, de Baltische staten en de 

voormalige Sovjetunie tot Vladivostok en tot aan China (dit komt overeen met 

verschillende subtypen van het virus). Het risico is seizoensgebonden: vanaf de lente 

tot en met de herfst (van april tot oktober). De Oostenrijkse regering waarschuwt 

trouwens officieel inwoners en toeristen via de apotheken. Uitzonderlijk wordt deze 

aandoening ook overgedragen door de inname van ongepasteuriseerde melk van 

geiten of runderen. 

 Voor de risicogebieden zie:  

o http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/FSME%20kaart.pdf  

o http://www.itg.be - http://www.zecken.de/index.php?id=502  

 De aandoening verloopt meestal goedaardig, totaal zonder symptomen of zoals een 

banale griep. De incubatietijd is gewoonlijk 7-14 dagen (2 tot 28 dagen). Soms zijn er 

ernstige ziektesymptomen, met name de neurologische verschijnselen, geschat op 1 

per 100 besmette tekenbeten (maar slechts een kleine minderheid van de teken is 

besmettelijk: variërend van 1/20 tot 1/1.000 teken). Een fatale afloop (3% van de 

personen met neurologische ziektesymptomen) en neurologische restletsels (15%) 

zijn mogelijk. In de ex-U.S.S.R., met name vooral in Siberië, bestaat een variant van 

deze ziekte met hoger sterftecijfer. Er bestaat geen behandeling. 

 

Preventie door vaccinatie 

 

 De bestaande vaccins (op basis van gedood virus) zijn:  

o FSME-IMMUN® 0,5 ml & FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (Baxter; bij de 

apotheek te verkrijgen op voorschrift); 

o Encepur® (Chiron-Berhing, niet in de handel in België). 

Deze vaccins beschermen ook tegen de Siberische variant. 

 Het vaccinatieschema omvat drie intramusculaire injecties van 0,5 ml 

 Conventioneel schema Versneld schema° 

1ste dosis D0 D0 

2de dosis 1-3 m D14 

3de dosis 9-12 m na 2de vaccin 9-12m na 2de vaccin 

1ste booster 3j 3j 

Volgende booster 5j* 5j* 

°in geval van tijdsnood 

*bij mensen ouder dan 60 j dient de booster om de drie jaar te worden gegeven. 

 

 Voor vertrek naar een risicogebied moet men minimaal twee injecties hebben 

toegediend). Dit geeft een protectie van 90-95% twee weken na die tweede 

inspuiting. Bij tijdsgebrek gebruikt men een versneld schema met het FSME-IMMUN® 

vaccin. 

http://www.itg.be/


VII - 17 

 Kinderen vanaf 1 jaar en jonger dan 16 jaar: FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (wat 

overeenkomt met de helft van de volwassen dosis). In deze leeftijdscategorie bekomt 

men al een bescherming van minstens 98% na twee injecties. 

 Een herhalingsinenting dient om de 3-5 jaar te gebeuren, maar als de reiziger zich 

hiervoor te laat aanbiedt, kan men tot 5 jaar na een volledige inenting deze rappel 

toedienen. Zo het langer dan 8-10 jaar geleden is, is het veiliger om volledig te 

hervaccineren. Personen die tijdig een rappel hebben gekregen na een volledige 

basisvaccinatie hebben volgens een recente studie een zeer hoge antistoffentiter, en 

behoeven wellicht geen verdere rappels. Wellicht is zelfs een interval tot 20 jaar 

mogelijk indien men in totaal reeds vier inentingen heeft gekregen (recente studies). 

Hopelijk beschikken we in de toekomst over meer gegevens om hierin een duidelijke 

strategie te kunnen aangeven. 

 Bij 60-plussers is de immunogeniciteit van het vaccin mogelijk lager en kan het 

ziekteverloop ernstiger zijn. Het strikt volgen van het vaccinatieschema met booster 

om de drie jaar is hier wel aangewezen. 

 Vaccinatie is aangewezen voor natuurvorsers en toeristen (kampeerders en 

scoutsgroepen, trekkers, maar ook gewone wandelaars) die zich binnen de 

natuurlijke haarden begeven. In een vaccinatiecentrum kan over de indicatiestelling 

tijdens een consultatie overleg worden gepleegd.  

 Tegenaanwijzingen en voorzorgen: zie de SKP (Samenvatting van de Kenmerken van 

het Product, voorheen 'Wetenschappelijke bijsluiter'). 

 Een alternatief is de strikte toepassing van de preventieve maatregelen 

tegen tekenbeten, maar de infectie met dit virus kan al van bij de eerste 

ogenblikken na de beet worden doorgegeven. Nadat de teek op het lichaam is 

terechtgekomen kan het nog tot enkele uren duren vooraleer de eigenlijke prikplaats 

door de teek is uitgekozen.  

 Wat indien de derde inenting niet tijdig werd gegeven?                           

Internationale experten zijn van mening dat de derde inenting gewoon gegeven kan 

worden tot een tijdsinterval van vijf jaar na de tweede inenting, zonder verlies 

van immunogeniciteit en zonder verlies van “boostability”.  
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6. Japanse encefalitis 

 

 

Laatst bijgewerkte versie – zie: 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/njapenc.pdf 

 

 

Epidemiologie en fysiopathologie 

 

 Japanse encefalitis is een ernstige virale aandoening in Azië. Het gaat om een 

griepachtige toestand die na enkele dagen dramatisch kan evolueren naar een 

hersenontsteking (bewustzijnsproblemen, verlammingen, coma). De incubatietijd is 

gewoonlijk 5-15 dagen. De verhouding van symptomatische tot asymptomatische 

infecties varieert tussen 1 per 50 tot 1 per 1.000 besmettingen. De sterftekans bij de 

symptomatische gevallen bedraagt ongeveer 25-30%. Indien men de ziekte overleeft, 

is er 30-50% kans op neurologische en/of psychiatrische restverschijnselen. Er bestaat 

geen antivirale behandeling. 

 De transmissie gebeurt door bepaalde culexmuggen. De overbrengende muggen 

steken vanaf de schemering bij valavond tot zonsopgang. In de endemische gebieden 

zijn slechts 1-3% van de culexmuggen besmettelijk. Vooral varkens en bepaalde 

vogels fungeren als reservoir voor het virus. 

 De ziekte is endemisch in de rurale streken van Zuid- en Zuidoost-Azië (zie kaart: 

van India tot Japan), met name in delen van Bangladesh, Birma (Myanmar), Brunei, 

Cambodja, China, India, Indonesië (enkel op Java, Bali, Irian Jaya en Borneo, niet op 

de andere eilanden), Hongkong, Japan, Thailand, Vietnam, Nepal (enkel in de Teraï, 

de laaglandgebieden beneden 765 m), de Filippijnen, Korea, Laos, Singapore, Sri 

Lanka (enkel in de uiterst noordelijke punt van het eiland), Maleisië en een kleine 

haard in Pakistan. Recent stak het virus de straat van Torres over tussen Papoea-

Nieuw-Guinea en het uiterste Noorden van Queensland (Australië). 

 De infectie komt in de meeste gebieden seizoengebonden voor, meestal ergens 

tussen april-mei en oktober-december. De piekincidentie ligt in de gematigde 

klimaatzones rond het einde van de zomer en het begin van de herfst; in de tropische 

klimaatzones bij het begin van de moesson. In een aantal gebieden is er echter het 

volledige jaar door transmissie mogelijk, vooral in de regio van de drie archipels 

(Filippijnen, Indonesië, Maleisië), maar ook elders, afhankelijk van lokale ecologische 

factoren. 

 De aandoening komt vooral voor in de rurale gebieden, daar waar mensen en varkens 

in dicht verband samenleven, en meer bepaald in de gebieden met rijstvelden, omdat 

ze ideale broedplaatsen voor de muggen vormen. Zeer zelden kunnen infecties 

optreden aan de rand van de grote steden. In een aantal van deze landen is door een 

goede vaccinatiepolitiek en insectenbestrijding het aantal gevallen gevoelig gedaald. 

 Algemeen genomen is het risico voor reizigers naar het Verre Oosten uiterst klein 

(minder dan 1 per 1.000.000 reizigers die gedurende 1 maand onderweg zijn). In 

functie van het seizoen, de reisbestemming en van de reisomstandigheden kan het 

risico wel groter zijn (tot 1 per 5.000 per maand). 
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JAPANSE ENCEFALITIS 

http://www.who.int/ith  Disease distribution maps 

 

 
 

 
Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World Health Organization, Geneva, 2012. 

 

Voor verdere details over de geografische indicatie, raadpleeg de website van de Centers 

for Disease Control - USA:  

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/qa.htm  

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/risk-table.htm 

 

 

Preventie 

 

a) Vaccinatie 

 

Momenteel wordt vanaf de leeftijd van 2 maanden Ixiaro® (83,28 euro; 2x) gebruikt, 

een gedood vaccin op verocellen aangemaakt, dat het vroegere Jevax® (gemaakt op 

muizenhersencellen) vervangt. 

Ixiaro® is beschikbaar in de apotheek (op voorschrift). 

Het vaccinatieschema bestaat uit twee injecties in de bovenarmspier met 28 dagen 

tussentijd. Eén enkele dosis verleent geen voldoende bescherming.  

Een eerste herhalingsinenting wordt gegeven na 12 tot 24 maanden.  

Over latere rappels zijn nu nog geen gegevens, maar verwacht wordt dat het advies over 

een vervolg rappel (na drie dosissen) minstens pas na 6 jaar zal zijn. 

 

Indien een reiziger vroeger nog met het (nu niet meer verkrijgbare) Jevax® was 

gevaccineerd, is het niet nodig om volledig te herbeginnen met Ixiaro®, tenzij de laatste 

inenting langer dan 5 jaar geleden is. Hopelijk beschikken we in de toekomst over meer 

gegevens om hierin een duidelijke strategie te kunnen aangeven. 

 

 Bij kinderen van 2 maanden tot en met 2 jaar wordt tweemaal een halve dosis 

Ixiaro® toegediend met 28 dagen tussentijd - men gebruikt dezelfde spuit als voor 

http://www.who.int/ith
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/jencephalitis/risk-table.htm
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volwassenen, maar een duidelijke rode lijn geeft de juiste in te spuiten hoeveelheid 

voor kinderen aan (0,25 ml). 

 
 

 Noch voor de gewone toerist noch voor de zakenreiziger is vaccinatie 

aangewezen. Over de juiste indicatie voor andere categorieën van reizigers bestaat 

enige controverse. Veel hangt af van de reisduur en van de omstandigheden van het 

verblijf, evenals van de kans op een onvoorzien verblijf in een hoogrisicogebied. De 

meeste specialisten zijn het erover eens dat vaccinatie pas in het algemeen 

aangewezen is voor reizigers of werknemers (bijv. biologen, landbouwdeskundigen, 

antropologen, enz.) die tijdens het transmissieseizoen minstens vier weken op het 

platteland in endemische gebieden doorbrengen. Met personen die in rurale streken 

gaan wonen in endemisch gebied (bijv. ontwikkelingswerkers in Vietnam, Cambodja, 

Laos, maar ook in India, enz.) dient in elk geval over vaccinatie gesproken te worden. 

In een vaccinatiecentrum kan over de indicatiestelling tijdens een consultatie eerst 

overleg worden gepleegd. Zo is er onder meer de laatste jaren een toename van het 

aantal gevallen van Japanse encefalitis gemeld in de Nepalese Teraï en zelfs in de 

vallei van Kathmandu waarvoor door sommige instanties vaccinatie wordt aangeraden 

voor een verblijf tussen augustus tot oktober (1997). 

 

b) Beschermende maatregelen tegen muggenbeten vanaf de avondschemering 

en ‘s nachts zijn een doeltreffend alternatief! 
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7. Rabiës 

 

 

Laatst bijgewerkte versie – zie: 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nrabi.pdf  

 
 

Algemeen 

 

Rabiës is een ernstige acute meningo-encefalo-myelitis door het zeer neurotrope 

rabiësvirus, overgebracht door het speeksel van besmette zoogdieren, meestal via een 

beet. 

 

Rabiës kan bij dieren aanleiding geven tot een furieuze vorm, waarbij de razernij op de 

voorgrond staat (hondsdolheid), maar kan ook aanleiding geven tot een paralytische 

vorm, waarbij het aangetaste dier er slap, verlamd en meelijwekkend uitziet. Het strelen 

van makke dieren in het wild (o.a. vossen, apen in tempels e.d., ...) is daarom absoluut 

af te raden. 

 

In ontwikkelingslanden wordt de ziekte vooral overgebracht door (zwerf)honden, maar 

soms ook door katten, apen of vleermuizen op de mens. Overdracht via vele andere 

warmbloedige diersoorten is echter ook mogelijk, zoals de wasbeer in de Verenigde 

Staten. Door een beet van een besmet dier is er 5-80% kans op virustransmissie. Bij een 

krabletsel of likken van slijmvlies of beschadigde huid is het risico gelukkig veel lager 

(1/100-1/1.000). Eens er ziektesymptomen zijn, is er echter 100% zeker dodelijke 

afloop. Er bestaat geen behandeling. Rabiës is een groot probleem in heel wat 

ontwikkelingslanden. 

 

Men moet vermijden om op reis (tamme) wilde dieren, straatdieren en zelfs 

andere niet-vertrouwde huisdieren te strelen. Ook dode dieren mag men niet 

aanraken. Kinderen moeten in dit verband extra in het oog worden gehouden. 

Voor personen die ginds langdurig verblijven, loopt het risico voor een dierenbeet 

in het algemeen (potentieel risico voor rabiës) op tot 1-2% per jaar.  

 

a) Postblootstellingsvaccinatie in geval van een beet door een mogelijk besmet 

dier 

 

In geval van een beet op reis door een mogelijk besmet dier is het van het 

grootste belang om de wonde (hoe klein of hoe oppervlakkig ook) meteen grondig 

gedurende 15 minuten met water en zeep uit te wassen (omdat het virus zeer 

gevoelig is voor detergenten), goed na te spoelen, en vervolgens grondig te 

ontsmetten (met jodium/Isobetadine of met ethanol 60-80%). Men dient zo snel 

mogelijk een arts ter plaatse te raadplegen voor verdere verzorging en om 

vaccinatie te overwegen.  

Iedere dierenbeet wordt sowieso het best door een arts beoordeeld, omdat er nog 

andere infecties mogelijk zijn (bijvoorbeeld met de bacterie Capnocytophaga 

canimorsus), waarvoor bijkomende antibiotica noodzakelijk is.  

 

Het vaccinatieschema na een mogelijk besmette beet bij een voorheen 

ongevaccineerd persoon (vaccinatie na blootstelling = 

postblootstellingsvaccinatie) omvat  

1) Het toedienen van specifieke rabiës-immunoglobulinen (RIG) 'antiserum', in en 

rondom de wonde. Het toedienen van deze specifieke immunoglobulinen (RIG) heeft 

geen zin meer vanaf de achtste dag na het starten van de vaccinatie. 

http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nrabi.pdf
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PLUS  

2) 5 of 4 injecties met een rabiësvaccin dat op celcultuur is bereid 

OFWEL: 1 injectie op dag 0, 3, 7, 14 en 28  

OFWEL: 2 injecties op dag 0, één op dag 7 en op dag 21, met controle van de 

antistoffenaanmaak op dag 30 (dit schema gebruikt men indien er geen RIG 

voorhanden is).  

 

In ontwikkelingslanden beschikt men dikwijls enkel over minderwaardige vaccins bereid 

op dierlijke hersenen en vaak zijn immunoglobulinen niet voorradig zijn. 

 

In geval van een verdachte beet kan men ook beslissen om onmiddellijk huiswaarts te 

keren, of kan men via de reisverzekering het juiste vaccin en immunoglobulinen proberen 

te bekomen. 

 

Niettegenstaande met klem aangeraden wordt binnen de 24 uur met vaccinatie te starten, 

kan men, wanneer men tijdens een reis op verdachte wijze gebeten werd, zelfs na 

thuiskomst nog met inenten (vaccinatie én immunoglobulinen) starten, na overleg met 

de artsen van de Directie Besmettelijke en Overdraagbare Ziekten WIV/IPV – 

Nationaal Centrum voor de medische behandeling van rabiës (vroeger Pasteur 

Instituut van Brussel), Engelandstraat 642, 1180 Brussel (02/373.31.56 of 

02/373.32.61 (algemeen nummer: 02/373.31.11) http://www.wiv-isp.be/odobz-

domti/nl/index.html.  

Het postexpositievaccin en RIG worden enkel door deze dienst afgeleverd. Deze dienst 

kan gecontacteerd worden op werkdagen van 9-17 uur en in het weekend en feestdagen 

van 9-12 uur. Men wordt dan meestal uitgenodigd om de eerste inenting en de specifieke 

antirabiës-immunoglobulinen ter plaatse toegediend te krijgen. De overige vaccindosissen 

worden door de huisarts gegeven (verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst anders 

georganiseerd zal worden). 

 

 

b) Preventieve vaccinatie 

 

Preventieve vaccinatie met gedeeltelijke bescherming is mogelijk. De huidige 

vaccins (op humane cellen of celcultuur (o.a. Vero-cellen) bereid) zijn zeer veilig, en 

hebben de gevaarlijke nevenwerkingen in vergelijking met de vroegere vaccins (bereid 

op hersenen van schapen of geiten) niet meer. 

 

Het preventieve vaccinatieschema bestaat uit drie inentingen, op drie tot vier weken tijd 

(op dag 0, 7, 21 of 28). Het vaccin wordt in de bovenarmspier gegeven (deltoideusregio) 

of, bij kleine kinderen, in de anterolaterale spier van de dij. Eens men in het kader van 

reizigersgeneeskunde een volledige basisvaccinatie gekregen heeft, zijn geen verdere 

rappelinentingen voor toeristen en expats nog nodig. 

 

Preventieve vaccinatie geeft op zichzelf geen volledige bescherming, maar zorgt 

wel voor langdurige “boostability” (minstens 20-30 jaar, waarschijnlijk 

levenslang). Dit betekent dat er een zeer snelle toename van de 

antistofaanmaak zal optreden na de start van een 

“postblootstellingsimmunisatie”. Dit vereenvoudigt sterk de “postblootstelling” 

procedure:  bij een mogelijk besmettende beet volstaat – iedere keer opnieuw - 

het kort vaccinatieschema met twee injecties van het vaccin op dag 0 en dag 3.  

De toediening van antirabiësimmunoglobulinen is dan verder nooit meer nodig 

bij gezonde personen met normale immuniteit. 
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Een controle van de antistoffenaanmaak is enkel nodig bij personen met verminderde 

afweer of onder behandeling met immuundeprimerende medicatie, en kan worden 

uitgevoerd door de Directie Besmettelijke en Overdraagbare Ziekten WIV/IPV (vanaf 10 

dagen na de derde injectie, best na 4-6 weken). 

 

Voor personen die in het kader van hun beroep (vb. veearts, vleermuisonderzoeker) een 

verhoogd blootstellingsrisico hebben, gelden wel andere richtlijnen in het kader van de 

arbeidsgeneeskundige regelgeving.  

Zie www.health.belgium.be klik : Nl;  Zoekterm: 'rabiës' HGR 8818 en zoek naar 

de recentste herziening 

 

 

Het vaccin tegen rabiës kan vanaf nu met een voorschrift van elke arts vlot bekomen 

worden bij de apotheker (Rabipur® GlaxoSmithKline) en het HDCV Merieux Rabiës 

Vaccin® (Sanofi Pasteur MSD). Ze zijn leverbaar aan officina’s via de groothandel. In 

geval er niet voldoende tijd meer rest om het te bestellen, is het vaccin meestal 

verkrijgbaar in de gelekoortsvaccinatiecentra. (zie: 

www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm). 

 

 

RABIES, 
Kaart: http://www.who.int/ith  Disease distribution maps 

 

 
 

Reproduced, by permission, from: International Travel and Health. World health Organization, Geneva, 2013. 

 

Elke reiziger moet op het feit gewezen worden dat er een reëel risico is.  

Er bestaat echter geen indicatie voor preventieve vaccinatie van gewone reizigers 

gezien het uitermate kleine risico. 

 

Volgende personen moeten overwegen om zich op voorhand te laten vaccineren: 

 De klassieke risicogroepen, zoals dierenartsen, jagers, boswachters, veehandelaars, 

biologen, landbouwdeskundigen, archeologen en speleologen. 

http://www.health.belgium.be/
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/NADRVACC.htm
http://www.who.int/ith
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 Reizigers die een langdurige fietstocht ondernemen of veelvuldig joggen vormen ook 

een risicogroep die het best steeds gevaccineerd wordt. 

 Personen die (langere tijd) in afgelegen landelijke ontwikkelingsgebieden zullen 

rondreizen of gaan wonen (regio’s zie kaart), en niet binnen de 24 uur over een 

modern op celcultuur bereid vaccin en binnen de 48 uur (of uiterlijk tot 7 dagen) 

over specifieke antirabiës-immunoglobulinen (RIG = 'antiserum'), kunnen 

beschikken. 

 Ouders van kinderen die gaan wonen in een risicogebied, dienen - in functie van de 

lokale omstandigheden - ernstig te overwegen om hun kinderen preventief te laten 

vaccineren. Bij kleine kinderen kan immers ongemerkte/niet gesignaleerde 

blootstelling optreden. Huisdieren daar moeten ten allen tijde gevaccineerd zijn.  

 

 

N.B.: Alle illegale import van dieren en het niet respecteren van de officiële 

vaccinatierichtlijnen in dit verband, brengt een risico met zich mee voor het importeren 

van hondsdolheid bij zoogdieren. 


